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انشؤٚخ
أن يكوووولن هد الوووو هداووووودل دنلل جووووَ أهدْكللدلٙاووووو عووووا أندووووا هدكناوووووُ أهد او وووو هدلل جوووواَ هد وووولل دلووووو ًود يووووو ٍ
هقنا اووووو أ أداووووو نووووه هدْانووووا هدلل جووووه عووووا يووووفر ّ تتوووووُ أًوووو هع٘ أ و ي اووووَ عْ وووو ٍ ّنٌووووه هْٝوٙوووووُ هد  ْٚوووو
نل هدْل اَ هد سْ هعَ.

أّسو

انشعبنخ
هعوووو ه يوووو ي٘ عْ اوووو قووووو ي عنووووه عله ٌووووَ هدْجوووولي هدْكللدوووولٙل هداووووود ل نوووول ع ْنوووو

هدْ تتوووووُ هدْوووول ّنٌووووه

هْٝاوٙووووُ هدسووولل هد ٞنوووه أ هوقنا وووه ا أي كلووول هٙووو هي أًٞووووٓ عن اوووَ أّجٌالاوووَ أ دووو عوووا

يووو ّلا وووَ هد ووو أ

هد لوجوووٌَ اعدووووي ا وووَ هدْووو ييو أعاووووأوال أهدجوووفىا أّووولنا ًووو هع٘ ّانا اوووَ عْل عوووَ نوووه ع ٝنوووَ هدٌكوووودلييلس
أهو وي عاوعا ًٖٞاَ عْجلد ٍ ً و ّسو

نه ي عَ هد ْٚ

أّنٌاَ هْٝوٙوّل.

يقذيخ:
نووه وووا عْجنٌووووُ جووولل هدا وووا هد ْغاوو ٍا يسوووال هد الووو ٙو ووو ه إدووول ّجوولي هوجوووْ هّاٚاوُ هدْانا اوووَا د وووو دلوووو عوووا
ّووورٕا عٌوعووو عنووول هدٚلهووووي هد  ْٚااوووَٝ .اووؤ ياْ ووو هد  ْٚووو ً يٙوووَ ٌاووو ٍ عنووول ع جسووووُ هدْانوووا هداووووده نوووه
إعووو ه أًلواووول هدلوووو ييا عنووول ّنٌاوووَ هْٝاوٙوّووولا أّووولنا عْجنٌووووُ هد لوووا أنووو

ع وووا  ٙيووو ٍ .أنووول

يسووووال هد الوووو هدوووول ّٞوووو ئ ه د لهصوووو وُ هدْووووه يلٌغووووه أن يْٞنوووول ًلووووو هد وووو ي٘ هدوووو
هد ْن ووووَٝ .اوووؤ يْتوووو

ووولي دووو

يا ووووا ًود ٚووووووُ هدلل جوووواَ

هدْانووووا هدٚاوووو نووووه عتوووو هد ا نووووَ ًو ْسوووووى هدجودووووي هدلوووو يٍ عنوووول ه ًوووو ه أهوًْكووووويا

أهجوووْ هل هدْكللدلٙاوووو أهدوووْان هدووو هّها أهدوووْان عووو ل هدٞاووووٍا أعوووا ٕووو هدْٞووولر عوووا و ووو هدوووْان هدْلناووو

إدووول و ووو

هدْان هد اور.

أْذاف االعزشارٛجٛبد
.1

رشجٛغ انطالة ػهٗ إثذاء سأٓٚى.

.2

رذسٚت انطالة ػهٗ انزفكٛش انًُطق.ٙ

.3

رشجٛغ انطالة ػهٗ انزفكٛش ثبنذهٕل انؼذٚذح انًزُٕػخ نهًشكالد انُٓذعٛخ.

.4

انقذسح ػهٗ إػطبء رفغٛش يُطق ٙنهذهٕل انز ٙرٕصهٕا إنٓٛب.

 .5رشجججججٛغ انطججججالة ػهججججٗ انٕصججججٕل نهز جججج ًًٛبد ٔانُظشٚججججبد ٔانقٕاػججججذ ٔانًغججججهًبد ثةَفغججججٓى ثطشٚقججججخ
االكزشبف.
.6

شٕٛع جٕ انذًٕٚقشاطٛخ ٔانجؼذ ػٍ انزغهطٛخ.
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.7

رُٕٚغ أعبنٛت انزذسٚظ انًغزخذيخ نزذقٛق األْذاف انًشجٕح.

.8

رشجٛغ انطالة ػهٗ اعزخذاو أعهٕة انؼ ف انزُْ ٙنًُبقشخ األعئهخ انًفزٕدخ ٔ االكزشبف.

 .9رشجججججٛغ انطججججالة ػهججججٗ انججججزؼهى انزؼججججبَٔ ٙنضٚججججبدح انقججججذسح نججججذٖ انطججججالة ػهججججٗ انزفكٛججججش ثذهججججٕل يزُٕػججججخ
ٔجذٚذح ٔإصذاس األدكبو ٔإػطبء انًجشساد دٕل انٕصٕل نٓزِ انذهٕل.
.01

رذسٚت انطالة ػهٗ انجُبء ػهٗ أفكبس اٜخشٔ ٍٚرطٕٚشْب.

.00

رضٔٚذ انطالة ثًٓبساد انؼًم انجًبػٙ

 .02رذقٛججججق انًزؼججججخ ٔصٚججججبدح انلقججججخ ثججججبنُفظ انزججججٚ ٙشججججؼش ثٓججججب انطججججالة أ ُججججبء يًبسعججججزٓى نؼًهٛججججخ انزفكٛججججش
االثزكبس٘.
.03

انزةكٛذ ػهٗ انزؼهى انزارٔ ٙانزؼهى ثبالكزشبف.

 .04رٕظٛجججف دجججم انًشجججكالد اثزكبسٚجججبء فججج ٙكجججم أججججضاء انًجججُٓ
انؼًهٛخ.

ٔاعجججزخذاو انًشجججكالد انزججج ٙرذجججذس فججج ٙانذٛجججبح

 .05انؼًم ػهٗ صٚبدح انزذ ٛم انذساع ٙنهطالة يٍ خالل يًبسعخ األَشطخ االثزكبسٚخ.
 .06يُبقشخ يذٖ جٕدح األفكبس (انذهٕل انًطشٔدخ) أ ُبء انذسٔط.
أّ ّكوووو ع ناووووَ هدْانووووا أهدووووْان ًود الوووو عنوووول ع ٚلعووووَ عووووا ه جووووْ هّاٚاوُ هد ٞيٖووووَ عٖووووا هجووووْ هّاٚاَ هدْانووووا
هدْ ووووعنه أهدْانوووا هدغاووو عٌوعووو أهدْانوووا هدووو هّه ًو
هد ٌوعوووو أ وووو ه عووووا يووووفر هجووووْ هل هداتوووو

وووونَ هدووول ّجووولي ه جوووْ هّاٚاَ هدْلنا يوووَ هد ٌلاوووَ عنووول هدْانوووا

هدوووو له أهوعْ ووووو عنوووول ٝووووا هجووووْ هّاٚه دن ووووكفُ .أجوووولا

عن تو دل ه هوجْ هّاٚاوُ نا و ينه:

 -0اعزشارٛجٛخ انًذبضشح انًطٕسح-:
وووولن هد ٞو وووو ٍ عووووا هاجوووووداي هد وووووااَ نووووه هدْانووووا هدٚوووووعاه ي كووووا هن يسووووْااا هدلوووووا ًودْوووو ييو ً ووووو يسوووو ل
(ًود ٞو ووو ٍ هد جوووليٍ هدْوووه هعوووْ نِ عنووول أجووووداي ع يووو ٍ ّسوووال دْ ااوووا هدا ناوووَ هدْانا اوووَ أّاجوووه أيه ه ٌووو
دنجودووووي عووووا ٝاوووؤ ّ ووووٚاا ل عنوووول هد سووووو َ أهد وووووي َ عاْ وووو ٍ عنوووول هدْللاوووووُ هدْ ًليووووَ عللووووو هجووووْ هل ٙلووووو
هد هّو علا ع ّ ااا ول هاج نَ هدْه ّلٙل دنجنٌَ إٔلوي هد ٞو

هدا


ٍ أهن يا ا أجنلى ّ ييسل إدل:

اربدجججخ انًججججبل نكبفجججخ انطهججججخ ثزٕجٛجججّ األعجججئهخ أ ُجججبء إنقجججبء انقجججب ى ثبنزجججذسٚظ نهجججذسط ٔرنجججت نزجُجججت انطهججججّ
رضبسة اٜساء ٔاألفكبس انًطشٔدخ .



قٛبو انقب ى ثبنزذسٚظ ثزشجٛغ انطهجخ ػهٗ طشح يب ٚغًض ػهٓٛى يٍ األفكبس.



رذسٚت انطهجخ ػهٗ أعهٕة ٔآداة انًذبٔسح نزٕج ّٛانغؤال ف ٙكبفخ يجبالد انذٛبح



اثزؼجججبد انقجججب ى ثبنزجججذسٚظ ػجججٍ انزضيجججذ ثوسا جججّ ٔإجججججبس انطهججججخ نهخضجججٕع نٓجججب يجججٍ دٌٔ انغجججًبح نٓجججى ثئثجججذاء
أسا ٓى



رجغٛظ يب  ٚؼت ػهٓٛى يٍ خالل انزذسج ف ٙػشض انًبدح .

إن ّلٙاوووول هدلوووووا ًودْوووو ييو هاجوووو نَ إدوووول نٌْوووول ًغاووووَ ٙوووو ًل وٞوووول عووووو يا
أهد و ٍ هد يهجاَ أإع ه ل نالو دغ

ّ ناص نٌْل عا هد

أ هد له أأٝفل هدال َ .
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أانغبٚخ عا

ه هاج نَ ّال إدل أ ٝهدسٌٌاا هآلّااا :

 هدْر عا قاول هدجنٌَ ًْٞدا عو ٍ هد ٞو ه .
هدجنٌَ نه عو ٍ هد ٞو
 ّ اص هد ل هُ هدتاٌَ هدْه ّاْ

أّلس هاج نَ هدْه يلٙللو هد ٞو

ه.

إدل قس اا :

أ .األعئهخ االخزٛبسٚخ ٔٚهجة إنٓٛب :
 .1نوووه ً هيوووَ هد ٞو ووو ه ا أغويْووول عللوووو ًاوووون عانلعووووُ هدجنٌوووَ ٝووولر هد ل ووول ا أّووو ا
هدسوًلَ أيًجلو ً ل ل هد ٞو

أيلٌغه أن ّكلن

ًود انلعووووُ هدان اوووَ

ه دْن هدٞتَ هد يهجاَ .

ه هاج نَ

ا هد

 ّ أي ٝلر عل ل هد ٞو

أ هآلّاَ :

ه هدٞوده أهد يأس هدسوًلَ .

 قنانَ هدا أع ٞأ ٍ ه ٙوًَ .
 أن ّٖا نال هد لل أهد غٌَ نه ٌّْ عو جاا

ل عنال عا أنكوي  ٙي ٍ أّ عل ًودْ لا يَ .

 .2نوووه ولويوووَ هد ٞو ووو ه ا أّووو عل ووو ه هاجووو نَ ًواجووو نَ هدْن اتووواَ أأ هد هٙاوووَ أهدغويوووَ عللوووو
هدْر أن عا

هدجنٌَ ق هجْلعٌله هد و ٍ هد يهجاَ أيلٌغه أن ّ ْو

ه هوج نَ ًـ:

 هدْ ا عنل ًاض عا هد ٞوأي دن و ٍ هاجوجاَ.
 ه ٝو َ ًود و ٍ هدان اَ هدْه ع

لو هدلوا ًودْ ييو ع هعاو نال ّسنسا هانكوي.

ى .هاج نَ هدْ كا يَ أأ هدْك اَ أأ هدْانا اَ .
أعٞلي وووو يكووولن ه عفقوووَ إٔالوووَ ًتوووني هد ل ووول دْنووو هدٞتوووَ هد يهجووواَ ا أيلٌغوووه أن ّ هعوووه ووو ه هاجووو نَ
هد سوووْليوُ هدالناووووَ دنجنٌوووَ ا أ وووو د عانلعووووّل هدسوووووًلَ ا أعووولٞل هدلقووووِ هدكوووونه ه جووووا

ووو ه إدوووول هووووو نو

هدجنٌَ أّ ليلل إدل هدْ وعا ع هاج نَ أه ٙوًَ عنالو ًكا ع أوَ .

 -2اعزشارٛجٛخ انزؼهٛى انزفبػه-: ٙ
ّاْ ووو هجوووْ هّاٚاَ هدْانوووا هدْ ووووعنه عنووول إجووونلى هدْ وعوووا ًووواا هدجودوووي أهد ٞو ووو أهد وووو ٍ هدان اوووَ أي كوووا ّجٌاووو
ه هد للل عا يفر ع ٍ أجواا عللو هدْانا هدْاوأوه أهدْانا ه دكْ أوه أهدات

أ-

هد له.

انزؼهٛى انزؼبَٔ-:ٙ
ووه إجووْ هّاٚاَ يا ووا نالووو هدجووفى عنوول عووكا ع ٚلعوووُ صووغا ٍ نووه ّ وعووا إيٚوووًه عٌْووو ر ي ووا ناوول ووا نوو
أووووول عسوووو لر عووووا ّان وووول أّانوووو هويوووو يا ًغاوووول ّٞلاوووو أ وووو ه
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ع ووووْ َ أيْوووو أه ٛعوووو هنوووو ه ع ٚلعووووَ هدْانووووا
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هدْاووووأوه عوووو ًووواا وووودٌاا هدوووه جوووَْ وووفى يْ ووووعنلن نا وووو ًاووولل أيْاووووأولن نوووه عسووووع ٍ ًادووول هدوووٌاض دْٞلاووو
هدْان عا يفر ّ وعا هن ه ع ٚلعَ هدْان هدْاوأوه .

ٔرزًٛض ْزِ اإلعزشارٛجٛخ ثًًٛضاد ػذٚذِ يلم-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يو ٍ عا وُ هدْٞتاا أّٞساا ق يهُ هدْ كا عل هدجفى.
و ل عفقوووُ إيٚوًاووَ ًاوولل ع ووو يٞسووا إّٚو وووُ هدجووفى وٞوول ع ناووَ هدووْان أ يووو ٍ ٕلووَ
هدجفى ًرو سل .
ّل اَ يأ ٛهدْاوأن أهدا ا هد ٚوعه ًاا هدجفى.
يو ٍ ه ْٝهل أّ ل هدجفى دل يهُ هوي يا أه ْ وعوّل أٝوٙوّل .
هوجْلفداَ هويٚوًاَ.
هدْ وعا أٙلو دلٙل.
هد س لداَ هد يَ.
هد لويهُ أهدل يهُ هو ْٙوعاَ.
ّ كا هن ه هد  ٚلعَ نه ع ناوُ هدْ وعا ًالل .

انًجبدا انذبكًخ نُجبح يجًٕػبد انزؼهى انزؼبَٔ:ٙ
 ّ .1وووكاا هد  ٚلعووووُ  ّ:وووكاا ع ٚلعوووَ هدوووْان هدْاووووأوه عوووا وووفى غاووو عْٚووسووواا ّٞتووواناو أأ دغليوووو أأ
إدل ّٞلا هد لها هد ٙلٍ عا

ه ْٙوعاو ي

ه هوجْ هّاٚاَ.

 .2عووو أنووو ه هد  ٚلعوووَ  :يٌووو أ ّكوووليا هد  ٚلعووووُ عوووا وووودٌاا نلووو ا ٕووو ًاووو ع ويجوووَ قتوووا ٍ يووو ه هداووو
إدوول ٕفٕووَ ووفىا عنوول أو ي يوو عووا جووَْ .أنووه أغنووي هاٝاووون يْٞوولر هدا ووا هيووا هد  ٚلعووَ إدوول علووول
يللل ًلو ا ودٌاا عنل .ٍ ٝ
 .3هدلقووِ  :يْٞوو هجووْ هل ع ٚلعوووُ هدووْان هدْاوووأوه دْٞلاوو أ وو ه

هدووْان ًجوولر هد ْوو ٍ هد علاووَ هدْووه عنوول

أنووو ه هد  ٚلعوووَ قدوووون و نوووه هدل وووو أأ هد ووو أ هد ٞووو  .أيووو ٌّ ّ ٞيووو ّنووو هد ْووو ٍ هد علاوووَ ًجووولر
هدٞتَ هد يهجاَا أع ل ع أوَ هد ٚأر هد يهجه.
 .4ها وووو ه

 :يووووْ هيْاوووووي وووو

أه ووو ّ َٞوعوووو دووو ل هدجوووفىا

عووووول يسووووال هدجووووفى إدوووول ّٞلالوووولا أيٚووووي أن ّكوووولن ها وووو ه

ها و ي اووووَ

وووو يٚوووي أن ي لووو هدجوووفى هد ل وووَ ها و ي اوووَ أهدسووونل اوُ هد غووولى نالوووو

عا أيهي هدل و وُ أهد لول هدْه ن له ًر هالو.
 .5هد ْوًاوووَ أهدْووو يا  :عْوًاوووَ عدووول ا وووَ هدْووو ييو أّ ينووول يْ وووٖفن نوووه ّل وووا ٜهد ل وووَا أهدْر ووو عوووا نلووو
هدجوووفى دلووووا أّ وووٚاال عنووول هوجْ سووووي أهدْسوووونر أهدْ كاووو نوووه ّ وصووواا هد ل وووَ أأ هدل وووو ا أإعجووووي
و و ٗ عا ها هيهُ هد جنلًَا ًو
 .6هد ٞوجووٌَ هد

ونَ إدل ّسٚاا ا عو يْان ًْان ا ودي أجنل ل.

يووَ  :علوو ّل اوو هدجووفى ها وو ه

أي كوووا هجوووْ هل أ ٖووو عوووا

هد ْ وو عنالووو ّ لوو

يلوووَ دْلووولي وووا نووو

ًٞنلووو ودووي عاووااا أأ هيٌْوووي ّ ٞيوو

نوو

وو أيٍ ّلوولي عسوووعال وٞوول هدووْان .

عوووا أنووو ه هد  ٚلعوووَا نوووا كا ّلووو ي ع وووكفُ دالووولل

 .أًاوو هووْلوووي عووا وو ه هدْلوولي يجنووي عووا أ

4

ودووي ريوو

ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ
انًؼٓذ انؼبنٗ نهُٓذعخ ٔانزكُٕنٕجٛب – انزجًغ انخبيظ
ٔدذح ضًبٌ انجٕدح ٔاإلػزًبد

نوووه هد  ٚلعوووَ ّل وووا ٜأّ سوووا إٙوًووووُ عانووولا أ كووو ه ّْ ٖوووا أعوووول وووا ودوووي عسووو لداْل هد
ّان لا أعس لداْل عا ّان

يوووَ عوووا

عفال.

 .7هدْرعووا ّٞ:ناووا عووو قووول ًوول هدجووفى عووا علووول أو ووو وُ أّللي لوووا أهدْ كاوو نووه هدا ناوووُ هدْووه ٝوو ِٕ إٔلوووي
أ هي وو ه هد لووول أهدل ووو وُا جوولهي ووووِ ع ناوووُ علناووَ أل و سوواَ .أقوو ّسووْغ ل وو ه هدا ناووَ عووا قالْوواا
إدووول ع ووو يا قالوووَا أدووواو هد لووو
هدْ كا هدلوق ا أهدْ كا هدْرعنها ًو

ووولر هد ْووو ٍ ًوووا هدلاوووول ًلووو ه هدا ناوووَ هّلووووا ن الوووو هجوووْ هل د لوووويهُ
ونَ إدل عو ّْجنٌل ع ناَ هدْرعا عا إيف

أ قَ.

ة -انزؼهٛى االنكزشَٔ-:ٙ
أجوووانَ ّووو ع هدا ناوووَ هدْانا اوووَ أّٞلدلوووو عوووا ووولي هدْنلووواا إدووول ووولي ه ًووو ه أهدْ وعوووا أّل اوووَ هد لوووويهُ أّلووو
إدوووول إيٚووووو ًا ووووَ ّ وعناووووَ غلاووووَ ًودْجٌالوووووُ ّ ٚوووو

ووووا هاعووووكور ه دكْ أواووووَ دنْانووووا أهدووووْان ٝاوووؤ ّاْ وووو عنوووول

ّجٌالوووووُ هدٞوجووووٌوُ ه دكْ أواووووَ أعووووٌكوُ ه ّتووووور أهدلجوووووا هد ْاوووو ٍ نووووه ولووووا هد لووووويهُ أهد اوووووي
ّجٌالووووُ عٌووو هدليوووي أغووو

أّدوووو

هدْووو ييو ه نْ ه ووواَ ٝاووؤ يوووْ ّلووو ي عْٞووولل يأس عٌووو ه وْ ووووِ أهاعووو

َ

هدس ااَ أهد ا يل أي كا هدجودي عا هدلصلر إدل عتو ي هدْانا نه أ أقِ أأ عكون.

انزؼهٛى االنكزشَٕٔٚ ٙد٘ ان ٙخجشاد رؼهى شٚخ الَٓب رزٛخ خجشاد رؼهى غُٛخ رزغى ثبَٓب :
 -1فشدٚججخ  :ع و
يْاووو

هد انلعوووُ يووْ ًج يلووَ أه ٝو ٍ نووه ووا ع و ٍ ع ووو يد و ا أن ووا عووْان

عنووول هد سوووْلل و سووول عوووا هد انلعووووُ أًوووودٚل ٍ هّلوووو .غاووو أن هدوووْان ً سووووع ٍ

ّكللدلٙاووووو هد انلعوووووُ ي كلوووول أيدووووو أن يكوووولن ن يوووووا أ ي كووووا ّ توووواا هد انلعوووووُ
دْنٌووه ٝوٙووووُ عوووْان عاووواا ًلوووي عنووول ّ ٞيووو ه دْنووو هدٞوٙوووُا أّلووو ي هد سووووع ٍ أهدووو ع
دلووو ه هد وووْان ًج يلوووَ ّ ْنووو

عوووا ّلووو ي لو د وووْان ريووو ا أعوووا ٕووو نووو ن هدْغ يوووَ هد هٙاوووَ

هد ل عَ دن ْان ّكلن ن يَ أنلييَ.
-2

رفبػهٛججججخ  :هدووووْان ً سوووووع ٍ ّكللدلٙاووووو هد انلعوووووُ يوووولن ًا ووووَ ّ وعناووووَ ّ ْنوووو
هدووو أي هدسووونٌه هدووو

يٚووو هد وووْان و سووول نوووه علقووو

هد ٞو ووو ٍ.

عووووا

وووو ّووولن ع يووو ه عوووا

هد وووووي َ هدْووووه قوووو و ّْوووولهن إٔلوووووي هدووووْان عوووو هاقوووو هنا ٝاوووؤ يٚوووو

هد ووووْان عوووو

هدك ٌاوووولّ ٝوووولهيه يٌْووووو ر ناوووول هدج نووووون هدسوووو هر أه ٙوًووووَا عوووو هدْغ يووووَ هد هٙاووووَ عووووا
هدك ٌالّ دن ْان .
 -3رارٛجججخ انًغجججبس :هد وووْان يسوووْجا هدوووْٞك نوووه

يلوووَ عووو

هد انلعووووُ هدْوووه ّلووو علو

هجووووْ هّاٚاَ هدووووْان ً سوووووع ٍ ّكللدلٙاووووو هد انلعوووووُا أً عكوووووول أن يااوووو أٙوووو هي عاالووووَ
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عووووا هد ْٞوووولل أع هٙاْلووووو ًلوووو ي عووووو ي يوووو ا أنووووه هدلقووووِ هّوووول ي كلوووول ّ جووووه ًاووووض
ها ٙهي اول ي غي نه هدْ ا عنل عو و يا نل أأ و يْللل.
 -4آيُججخ ٝ :اوؤ يووْ هدووْان نووه ًا ووَ رعلووَ علويوووَ ًٌا ووَ هد تووا هدْووه ي لوو نالووو هدْلووونوا
أيلووو هد وووْان أٝاوووووو ّٞوووِ
يسْجا هدْ نص عا
 -5يُججججبْ

وووغ غ نوووَ هد يهجوووَا دكلووول ًوجوووْ هل هدك ٌاووولّ نوووه هدوووْان

ه هد وع ا أي ٞج عَ جا ها أ

يلَ ّان ل.

شٚججججخ  :ي كووووا هدل وووو إدوووول هدووووْان ً سوووووع ٍ ّكللدلٙاووووو هد انلعوووووُ عنوووول أووووول

أجوووانَ ٕووو هي هد لوووو ٘ ً ّوٝوووَ -هد ووو

دنْاووو

إدووول و وووو وُ ّانووو عْللعوووَ إدووول ٝووو

ٌا ا أ ل عو ّْاٞل هدْللاوُ هدْه أن ّلو ّكللدلٙاو هد انلعوُ.
 -6رُجججٕع أعجججبنٛت انجججزؼهى ً:لووو ه هوجوووْ هّاٚاَ “ّكْاكووووُ” عْاووو ٍا ٝاووؤ ي كوووا هجوووْ هل
عو يرّه:
أ -هدوووْان عوووا ًاووو  :نريل وووو يْلهٙووو هد وووْان يسوووْجا هدٞتووولر عنووول هد وووله هدْانا اوووَ هدْوووه
ي يوو و عووا ًاوو ا وو ه يالووه أن هدلوووا اا عنوول ّتوو ا هد لهقوو هدْانا اووَ ي ٞصوولن عنوول
أن ّْدوووو ا وووو ه هد لهقوووو هد ووووله هدْ ييسوووواَ أهدْ ييٌاووووَ هد كلووووَا عوووو إعكوواووووَ ّغاا ووووو
أّجلي و ً و يله ي هد ْغا هُ هد ٞاجَ ًود ٚور هد ا نه.
ى -هدوووْان هد ْووول ٛأهد ووو ن :يسوووْجا هد وووْان يووولر هد لهقووو هدْانا اوووَ أأ هدْ ييٌاوووَ هُ
هد له هد لوجٌَ دن لو ٘ هدْانا اَ أي ْوي عللو عو يْان ل أقْ و ي وي.
ٗ -هدووووْان هد ٚوووووعه :ي كووووا دن ووووْان أن يْاوعووووا عوووو هد لهقوووو هدْانا اووووَ ً وووو ها أي كووووا
د  ٚلعوووَ عوووا هد ْان ووواا هجوووْ هل هد وووله هدْانا اوووَ هد ْوٝوووَ عاوووو ّٞوووِ إعووو ه

عدووول

ا َ هدْ ييو.
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انؼججججشٔض انزؼهًٛٛججججخ ّْ :ووووا ٜهد لهقوووو هدْانا اووووَ أهدْ ييٌاووووَ دادوووول ا ووووَ هدْوووو ييو أن
يسْ ل عو نالو عا عله دْل ي ع أ

ّانا اَ دْ ييو ولو عاالَ عا هد لل٘.

 -3اعزشارٛجٛخ انزؼهى انزار-:ٙ
ياْ وووو هد الوووو إجووووْ هّاٚاَ هدووووْان هدوووو هّه هدوووو

ياْ وووو عنوووول قاووووول هدجنووووي ًْٞتوووواا هد اوووووي

أهد لوووويهُ عاْ ووو ه عنووول ق يهّووول هد هّاوووَ نوووه هدْٞتووواا عوووا عتوووو ي هدْانوووا هد ْن وووَ ع وووو يٞلووو
ّل اوووَ ع تووواَْ أهدلووو يٍ عنووول علهصووونَ هدْانوووا ًل سووول ع وووو ي نووول د ْوًاوووَ هدْلووو ل أهدْجووولي هدووو
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ووو ه ه جووونلى عوووا يوووفر هدٌٞووولٓ أهد وووويي

يٞووو ٓ نوووه عٚوووور ّ تتووول أيلووولل هد الووو ًْجٌاووو
هدْجٌالاَ نه أغني عل يهُ هدٌ هع٘ هدْانا اَ هد ْن َ.
 -4اعزشارٛجٛخ انزؼهى انزجشٚج-:ٙ

ياْ ووو هد الووو إجوووْ هّاٚاَ هدوووْان هدْ ٚيٌوووه نوووه أغنوووي هد لووو يهُ نوووه هدٌووو هع٘ هدْانا اوووَ هد ْن وووَ عوووا يوووفر قاوووول
هدجوووفى ًا وووا ّٚوووويى عا ناوووَ دْجٌاووو هد اووووي
هد وووو ا دووو ل هدجوووفى ًو
هد

هد كْسوووٌَ نوووه ًاوووض هد لووو يهُ هد يهجووواَ ً وووو يووو

هدووول ّ جوووا

وووونَ إدووول ع وووا يوووويهُ عا هواوووَ نوووه هد تووووو أهد ووو وُ أأيدوووو هدْووو ييي هد اووو هوه

يْ يفر هد ْ ٍ هدتا اَ نه هدسلْاا هايا ّاا عا ع ٝنَ هدٌكودلييلس.

 -5اعزشارٛجٛخ انزؼهٛى انغٛش يجبشش-:
ياْ وو هد الوو إجووْ هّاٚاَ هدْانووا هدغاوو عٌوعوو عووا يووفر قاووول هدجووفى ًٞووا ع ٚلعووَ عووا هدْ وووييا هدْجٌالاووَ عنوول
هد اووووي

هدْوووه ّووو ّ ييسووولو ًوووود ل يهُ هد يهجووواَ أيلووولل عدووول ا وووَ هدْووو ييو أأ عدووول هدلا وووَ هد اوأووووَ ً ْوًاوووَ

هدجوووفى أّلووو ي هد سووووع ٍ دلووو نوووه ٝوووا ّنووو هد وووكفُ ا ع وووو ياووو

قووو يٍ هدجوووفى عنووول ٝوووا هد وووكفُ هدْوووه

ّلهٙلل نه هدٞاوه هدا ناَ.
أيْ اوووو هدلوووووا ًودْوووو ييو هجووووْ هّاٚاَ هدْانووووا أهدووووْان أنوووو
هدللهّ٘ نه هجْ هل ه جْ هّاٚاَ هدله ٍ ٝأق ّ ْن

ٌااووووَ ووووولهّ٘ هدووووْان هد لتوووول ٍا أقوووو ّْ وووووًل ًاووووض

ٌلو د و يلٌغه أن يكْسٌل هدجودي .

 -6اعزشارٛجٛخ انؼ ف انزُْٗ-:
ووووه هجووووْ هّاٚاَ  ٝيٖووووَ دْجوووولي هد ٞو وووو ٍ هدْلنا يووووَ نلووووه ّ وووو ٚهدْ كاوووو ه ًوووو هعه أّجنوووو
هدجوقوووُ هدكوعلووَ علوو هد ْان وواا نووه ٙوول عووا هد ٞيووَ أ هاعووون يسوو  ً ٜلوولي ووا هايهي أهانكوووي
ٝاوووؤ يكوووولن هد ووووْان نووووه ق ووووَ هدْ وعووووا نووووه هد لقوووو
هد وووكنَ أيلووولل ه دجوووفى ًاووو
هدلووووا ًودْووو ييو ًْ ٚاووو

أنكووووي

هدْانا ووووه اٝاوووؤ يلوووولل هد ٞو وووو ًاوووو

أعلْ ٝووووّل هد ْانلوووَ ًٞوووا هد وووكنَ أًاووو دووو يلووولل

ووو ه هد لْ ٝووووُ أعلوق وووْلو عووو هدجوووفى ٕووو ّ ٞيووو هاوسوووي عللوووو أياْ ووو

ووو ه ه جووونلى عنووول إ وووفل  ٝيوووَ هدْ كاووو أإيٙووووي هدْلاوووا أهدْ اووو عنووول ّلداووو أ ٌووو قووو ي عوووا
هانكوي أٙله هدٌلوي عنل أنكوي هاي يا.
اَشطخ انزؼهٛى ٔانزؼهى
ياوو

هدل ووو ًتوو َ عوعووَ ًرووول ع ويجووَ هدجودووي دا ووا عووو دْٞلا و أ وو ه

هدل ووو هاع وووور أهد لوووول هدْووه ي ويجووولو هدجودوووي ًلووو

أأ ووولهّ٘ ّانوو عٞوو ٍ .أيٞوو عدوو لن

ه ْسوووًل وووولهّ٘ هدوووْان هد ل ووول ٍ .أقوو ّ وووْ ا أو وووجَ هدْانوووا

أهدوووْان إٙووو هيهُ ع يووو ٍ عللوووو :هدلووو هيٍا إٙووو هي هدٌٞووولٓا إٙووو هي هدْٚوووويى هدا ناوووَا ْوًوووَ هد لوووووُا هد ووو أعوُا
ّت ا عو اِا.....إد .أق ّكلن أو جَ إٕ هااَ أأ إ وناَ ي ويجلو هدجفى دْٞلا ولهّ٘ هدْان .
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آنٛخ يزبثؼخ ٔرُفٛز اعزشارٛجٛبد انزؼهٛى ٔانزؼهى
ًلووووي عنووول عوووو هوْلوووِ هداووول هد يهجووووُ أأي

هدا وووا ًواقسوووول هدان اوووَ د لوق وووَ ا اوووَ عْوًاوووَ أّل اووو هجوووْ هّاٚاوُ

هدْانا أهدْان ا نل ّ ّ ٞي أداَ ّْن ص ولو لو هد ااساَ أهد واا عنالو نا و ينه:

انذال م

و

َقبط انًزبثؼخ

0

هعووووووفل هدجووووووفى نووووووه ً هيووووووَ ّوووووو ييو هد لوووووو ي ًووجووووووْ هّاٚاوُ علق هد ال
أهوجوداي هد ٌْاَ نه ّ ييو عل لعوُ هد ل ي.
ع وووووا هجوووووٌْاون يغجوووووه هدْغ يوووووَ هد هٙاوووووَ عوووووا هدجودوووووي هد وصوووووَ هوجٌْاوووُ

2

ًْ ييو هد ل ي.
ّ ااوووا ٝون وووَ هد لووو ي (ه ه هعكوووا أهدْوووه ّْٞووول عنووول وووا هو وووجَ ٝون َ هد ل ي

3

هدجودوووووي يوووووفر هد توووووا هد يهجوووووه دنْر ووووو عوووووا ووووو ل أهجووووووداي
هدْ ييو هد ٌْاَ.
ّ وووكا دٚلوووَ عوووا هدلسووو هدان وووه دْٞناوووا هوجوووٌْاون أٝون وووَ هد لووو ي ق هي ّ كاا هدنٚلَ

4

دنجفى دْ ٞي ع ل ّل ا هوجْ هّاٚاوُ هد انلَ.
ي نووو ّل يووو عووووا هدنٚلوووَ هدووووه عٚنوووو هدلسوووو وّ وووو ه هٙوووو هيهُ ّل ي هدنٚلَ

5

ّتٞاٞاَ ه ه أأ.ُ ٙ
هعووووفل عدوووول ا ووووَ هدْوووو ييو أعاوأواوووول ًلْوووووا٘ هدْٞناووووا أقوووو هي قووو هي عٚنوووو هدلسووو ّٚووووه ّلصووواوُ

6

عٚنوووو هدلسووو ْٝووول يْ كلوووله عوووا ّا يووو ولوووو هدلووولٍ أعاودٚوووَ ولوووو

هدنٚلَ

هددا .

آن ّٛيشاجؼخ إعزشارٛجٛخ انزؼهٛى ٔانزؼهى
ّْ ع هٙاَ إجْ هّاٚاَ هدْانا أهدْان أييو عا يفر هدٌلل هدْوداَ-:
1

أ-

ّٞناا وْوا٘ ّلويي هدٌ هع٘ هدان اَ أهدْه ّ ا عنل هدالوص هآلّال-:

رذهٛم َزب

اإليزذبَبد.

يلووولل وووا قسووو ًا وووا ّٞناوووا إٝتوووواه دلْووووا٘ ه عْٞووووووُ دن لووو يهُ هد يهجووواَ أهدلقووول
إجْااوى هدجفى دن ل يهُ أأ ا ٙهي عللو ع و يلاكو عنل ّجلي

ى -رذهٛم َزب

إعزطالع سآ٘ انطالة.
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ل هدْ ييو دن ل ي.

عنووول هأٙووول هدلتووولي نوووه
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ّلوووولل أٝوووو ٍ هدٚوووول ٍ ًا ووووا إجووووٌْاون جووووْجف ير هدجووووفى نووووه  ٙاوووو هد لوووو يهُ د ٚاوووو هدٌوووو هع٘ عووووا يووووفر
عنل عوينه-:

هدْا

( ٌااووووَ هد لوووو ي -أ هي عدوووول ا ووووَ هدْوووو ييو  -أ هي عدوووول هدلا ووووَ هد اوأوووووَ ٌ -ااووووَ هدكْوووووى هدٚوووووعاه أأهد ووووو ٍ
هدان اووَ هد ْوٝووَ دنجودووي  -أ جووواا هدْانووا أهدووْان ّلوولل هدلٝوو ٍ ًْٞناووا وو ه ه جووٌْاون أجوو

ولووو هدلوولٍ أهددووا

دكا ًلل ه جٌْاون أّل يالو عنل هاقسول ّ و عو ين ل وٞل هدْغني عنل ولو هددا .

جـ  -رذهٛم َزب

إعزجٛبٌ األطشاف انًؼُ( ّٛانخبسجٛخ).

ّلوووولل أٝوووو ٍ هدٚوووول ٍ ًْٞناووووا ه جووووٌْاون هد ووووو
هدٌ هع٘ هد ْن َ دنْا

د-

رذهٛم َزب

ً جووووْجف ير ها وووو ه

عنل ولو هدللٍ أّا ي و أ ولو هددا

هد ويٙا ووووَ ٝوووولر يوووو ي٘ هد الوووو عووووا

دا ا يجَ هدْغني عنالو.

إعزطالع سآ٘ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَّٔ.

ّلوووولل أٝوووو ٍ هدٚوووول ٍ ًْٞناووووا ه جووووٌْاون هد ووووو

ً جووووْجف ي ر أعدوووووي ا ووووَ هدْوووو ييو أهدلا ووووَ هد اوأوووووَ ٝوووولر

أجواا هدْانا أهدْان أأجوداي هدْللي هد سْ عَ.

2

ّٞناا وْوا٘ ّلويي هد هٙااا-:
ّلووولل أٝووو ٍ هدٚووول ٍ ًْٞناوووا ّلوووويي ع هٙاوووَ ّلصوووا
عفا َ هاو و هدْانا اَ هد سْ عَ د

3

هدٌووو هع٘ ها و ي اوووَ أهد لووو يهُ ( هيناوووَ أ يويٙاوووَ أًاوووون

ٙوُ هدْان هد سْل نَ.

ع ا يجَ ّٞساا جلليَ د اود َٚولو هددا -:
يهجوووَ إواكووووس يجوووَ هدْٞسووواا عنووول ّجووولي هدٌووو هع٘ أهد لووو يهُ أأجووووداي هدْانوووا أه عكوواووووُ هد ْوٝوووَ أ ووو ل
هدْللي .

وْوا٘ ع هٙاَ إجْ هّاٚاَ هدْانا عنه ها

ه

4

ع

5

علويوووووَ هدْلاووووا هدوووو هّه عنوووول نْوووو هُ عْْوداووووَ دنلقوووول

هد الاَ
عوووول ّوووورٕا يجوووو ّٞسوووواا عووووا ّجوووولي

هدا ناَ هدْانا اَ-:
شًٕنٛخ انزقٕٚى
هدْلووولي ع ناوووَ يلتووو ًلوووو هدْاووو

عنووول عووو ل ّٞلاووو وووولهّ٘ هدوووْان هد سوووْل نَ أهد لتووول ًود ووو لداَ ووول أن ّلتوووي

ع ناووووَ هدْلوووولي عنوووول  ٙاوووو ٙلهوووووي و وووول هدجودووووي ( هد ا نووووه –هدلٙوووو هوه – هد لوووووي
أجوداي هدْللي أأ أهّل.
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أ وووو ه يوووو ل إدوووول ّلوووول
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أوله هدْللي
أأو :هدْللي هد ٌ اه  -هدلٌنه Pre-Evaluation
أيوووْ قٌوووا هدٌووو ي نوووه ّانوووا أ عْٞووولل أأ علووو ي أ دووو ًلووو

ّ ٞيووو عوووو يْووولن دووو ل هد وووْان عوووا يتوووواص ّووو ٌّ

ً ل وووول هدانوووو د ا نووووَ عوووو ل ٝوٙووووَ هد ْان وووواا إدوووول ّانوووو ًاووووض هد لووووويهُ أأ هد ْجنٌوووووُ هدف عووووَ دٌوووو يهجووووَ
عل ل عو .أيللس إدل:

 -1هويٌْويهُ هد

تاَ.

 -2هويٌْويهُ هدلٌناَ.
 -3هيٌْويهُ عْجنٌوُ هدْان هد سٌلَ.
ٕوواو :هدْللي هدٌلواه  -هدْكليله Formative Evaluation
أيالوول هجووْ هل هدْلووولي إٔلوووي ع ناووَ هدْووو ييو ًغوو

ّ ٞيوو عووو ل ّلوو ل هدجووفى وٞووول ها وو ه

هدْانا اووَ هد ٙووولٍ

أّلووو ي ّغ يوووَ يهٙاوووَ دنلووووا ًودْووو ييو عوووا جوووا ّانووو هدجوووفى أهدْووو ييو أعوووا ٕووو هدسوووال دْٞسووواا ونوووَ علوصووو
هد ل لعَ هدْانا اَا أيد هدْللي هدْكليله ٕفٓ ع هٝاٙ ( :

هدٌاوووُ – ّٞناا هدٌاوووُ – هد هٙاَ

ٕودٖو :هدْللي هدْ ٚااه  -هد ْوعه Summative Evaluation
أيالووول هدٞكووو عنووول عووو ل إٝووو ه وووولهّ٘ هدوووْان ًلووو
ّ

هّ وووو قووو هيهُ عٖوووا ولوووا هد وووْان إدووول عسوووْلل أعنووول أأ

ٙووول .أيوووْ عوووو ٍ نوووه ولويوووَ ّووو ييو عْٞووولل أأ ً وووووع٘ ّانا وووه أأ ولويوووَ ع ٝنوووَ هدْانوووا أ وووه هيٌْوووويهُ عوووا

هدلل عٞكه هد . ٙ

ٔعب م انزقٕٚى انشبيم ٔأدٔارّ


-1

االخزجبساد Tests
هويٌْويهُ هدْٞتاناَ Achievement Tests
أأو :هويٌْويهُ هد لاَ

Oral Tests

ٕوواو :هويٌْويهُ هدْ ٞي يَ Paper and Pencil Tests

-2

هيٌْويهُ عا ناَ

-3

هيٌْويهُ ج ياَ )(Quizzes



رقبسٚش )(Reports



انًالدظخ Observation
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ّاٌْوو هد ف ٝووَ أجووانَ وعوووَ عووا أجووواا هدْلووولي إ أولووو ّنلوول هددوولي عنووول جوونلو هدجودووي أأناودووول
أداو عنل أقلهدل اول نه ًاض هاٝاون يكلن لوو ن ل ٌا ًاا هاناور أهاقلهر.


انذٕاس ٔانًُبقشبد ان فٛخ Class Discussion
ّ ٖووووا هد لوق وووووُ هدتوووو اَ عتوووو يه وعووووو دن انلعوووووُ ٝوووولر ّانوووو هدجودووووي أق يهّوووول أعوووو ل ّل عوووول
أي كا دفجْو أن يلا أ هي هدجودي عا يفر هد لوق وُ هدت اَ.



انًششٔػبد انزطجٛقٛخ.
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